
KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 
9 marca 2016 r. – zawody III stopnia (finałowe) 

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ 

 

Uwaga! 
Klucz podaje rozwiązania przykładowe, należy uznać także każdą inną poprawną odpowiedź. 

Maksymalna liczba punktów: część pisemna – 50 

 

I.6 p.  Po 1 p. za każde poprawnie wskazane miejsce. 

   1. b     2. a     3. e     4. g     5. d     6. f 

II.6 p.  Po 1 p. za każde poprawnie wybrane zdanie.  

   1. a     2. b     3. b     4. b     5. a     6. a 

III.4 p.  Po 1 p. za każde poprawnie wskazane zdanie. Zdania zgodne z treścią tekstu: 

    1. On ne peut plus utiliser le franc français. 

3. L'euro valait plus de six fois plus que le franc. 

5. La plupart des pays de l'Union européenne ont opté pour l'euro. 

8. Il n'y a plus de frais de change, donc les touristes sont satisfaits. 

IV.3 p.  Po 1 p. za każde poprawne przyporządkowanie tytułu. 

  1. b     2. a     3. d      

V.  5 p.  Po 1 p. za każde poprawne zakwalifikowane zdanie. 

    1. vrai     2. faux     3. vrai     4. faux     5. vrai 

VI.6 p.  Po 1 p. za każdy poprawne wskazane zdanie. 

1. e     2. b     3. d     4. f     5. a     6. c 

VII.4 p.  Po 1 p. za każde poprawnie skazane zdanie. 

   1. a     2. b     3. a     4. c 

VIII.6 p.  Po 1 p. za każde poprawnie wskazane rozwiązanie.  

   1. a     2. c     3. c     4. b     5. c     6. b 

IX.10 p.  Kryteria punktowania: 

Treść 

4 p.  Wypowiedź uwzględnia wszystkie wymagane w poleceniu treści i rozwija je. 

3 p.  Wypowiedź uwzględnia większość wymaganych w poleceniu składników treści i rozwija je lub uwzględnia  

  wszystkie wymagane składniki treści, ale pomija rozwinięcie jednego lub dwóch wymaganych składników. 

2 p.  Wypowiedź uwzględnia połowę wymaganych w poleceniu składników treści i rozwija je lub uwzględnia wszystkie  

  składniki  treści zgodnie z poleceniem, lecz nie wszystkie rozwija. 

1 p.  Wypowiedź uwzględnia połowę wymaganych w poleceniu składników treści i rozwija jeden z nich  lub uwzględnia  

  wszystkie lub większość składników lecz nie rozwija ich. 

0 p.  Wypowiedź uwzględnia mniej niż połowę składników treści wymaganych w poleceniu i nie rozwija ich. 

Spójność  

2 p.  Wypowiedź jest w całości spójna (logiczna) zarówno na poziomie poszczególnych zdań, jak i całej wypowiedzi. 

1 p.  Wypowiedź jest w większości spójna (logiczna) na poziomie poszczególnych zdań, jak lub/i całej wypowiedzi. 

0 p.  Wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna, zbudowana z trudnych do powiązania w logiczną całość fragmentów. 

Zakres środków językowych 

2 p.  Zakres środków językowych umożliwia pełną i precyzyjną realizację treści wymaganych w poleceniu,  

  wypowiedź zawiera przynajmniej dwa sformułowania wykraczające ponad poziom języka codziennej komunikacji. 

1 p.  Zakres środków językowych ogranicza realizację treści wymaganych w poleceniu, wypowiedź zawiera jedynie  

  środki z poziomu języka codziennej komunikacji. 

0 p.  Zakres środków językowych bardzo ogranicza lub uniemożliwia realizację treści wymaganych w poleceniu, 

   wypowiedź zawiera jedynie środki z poziomu języka codziennej komunikacji. 

Poprawność środków językowych 

2 p.  Wypowiedź bezbłędna i w pełni zrozumiała lub prawie bezbłędna, a ewentualne błędy są nieliczne i nie zakłócają  

  komunikacji. 

1 p.  Wypowiedź zawiera liczne błędy, które jednak nie zakłócają komunikacji lub wypowiedź zawiera nieliczne błędy 

  językowe, które sporadycznie utrudniają komunikację.  

0 p.  Wypowiedź zawiera liczne błędy, które w znacznym stopniu utrudniają czy uniemożliwiają komunikację. 


